
Politica de Cookies

Politica de utilizare Cookie-uri

Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de

internet www.bibliotecaadjud.ro. Informaţiile prezentate în continuare au scopul de a informa

utilizatorul despre plasarea, utilizarea şi administrarea „cookie”-urilor utilizate de site.

Acest website folosește cookie-uri proprii, pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai

bună de navigare.

Ce este un „cookie”?

Cookie-ul este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat

pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se

accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui

browser (ex: Internet Explorer, Chrome,etc.) şi este complet “pasiv”, în sensul că nu conţine

programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard driverul

utilizatorului.

Un cookie este format din 2 părți: numele lui și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai

mult, durata de existență a unui cookie este determinată. Tehnic, doar webserverul care a

trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe

website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate

și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Există 2 categorii mari de cookie-uri:

1. Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în folderul de cookie-uri al

browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe

website-ul respectiv sau închide fereastra browserului.

2. Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau

echipament și, în general, depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie (care

poate fi câteva minute, zile sau ani) sau până la ștegerea acestuia de către utilizator în

orice moment prin intermediul setărilor browserului. Cookie-urile persistente le includ și

pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul

respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) –

care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât

să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

http://www.bibliotecaadjud.ro


Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia

semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite

exclusiv pentru o singură sesiune (cookie-uri de sesiune) și nu mai sunt reținute odată ce

utilizatorul a părăsit website-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată

când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri persistente). Cu toate acestea, cookie-urile

pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Contin cookie-urile date personale?

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate

și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale

colectate prin utilizarea Cookie- urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite

functionalități pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil

accesul persoanelor neautorizate la ele.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit

recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când

cookie-urile expiră sau sunt șterse.

De ce sunt cookie-urile importante pentru internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la

generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor

fiecărui utilizator.

Dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci doar

că această nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs, evidenţiate prin

comportamentul de navigare

Ce cookie-uri folosim?

Cookie-uri de sesiune - cel mai comun tip de cookie. Există într-o memorie temporară

până când navigatorul de internet este închis. Acest tip de cookie nu este dăunător deoarece

toate informațiile stocate sunt șterse atunci când sesiunea de navigare este încheiată.



Dacă utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea și salvarea de cookies pe

calculatorul dvs. Aveți însă posibilitatea de a ne vizita website-ul și fără aceste fișiere cookie.

Majoritatea browsere-lor acceptă automat toate fișierele cookie. Pentru a împiedica

salvarea fișierelor cookie pe calculatorul dvs. va trebui să setați browser-ul cu opțiunea “nu

accepta niciun cookie”. Fișierele cookie salvate pe calculatorul dvs. pot fi oricând șterse.

Pentru alte detalii referitoare la procesul de ștergere, vedeți instrucțiunile browser-ului dvs.

sau ale producătorului calculatorului.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies.

 Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un

nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.

 Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a

șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta

este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice

informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.

 Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware.

 Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea

atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea

să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos.

Cum pot opri cookie-urile?

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea de a

primi cookie-uri poate face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine

limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate

cookie-uri de la o pagină de internet anume. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de

a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni”

sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.

Mai multe informatii despre cookie-uri puteti gasi pe site-urile www.allaboutcookies.org ,

www.aboutcookies.org .

http://www.allaboutcookies.org
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